
 
 
 
 

„Pályázz és nyerj  

munkaruha garnitúrát”  

– Pályázati kiírás szakácsoknak 
 

Az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete (cím: 1054 Budapest, Alkotmány 

utca 9-11., Adószám: 18694882-1-41, Bírósági bejegyzés: Pest Megyei Bíróság 

Pk.60441/2001; a továbbiakban: Szervező), 

 

Az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete „Pályázz és nyerj munkaruha 

garnitúrát” címmel pályázatot (továbbiakban: „Pályázat”) hirdet, 2017. augusztus 01. 

08:00 és 2017. szeptember 30. 23:59 között a „ www.etrendegyesulet.hu” és a 

„www.sefklub.hu” elnevezésű weboldalon, valamint annak Facebook oldalán. 

 

2) A pályázatban részt vevő személyek 

A pályázatban részt vehet minden Magyarországi állampolgársággal rendelkező 

Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik, szakács végzettségű és/vagy szakmai 

gyakorlatot igazoltatni tudó természetes személy, aki elfogadja és magára nézve 

kötelezőnek tekinti a kiírásban szereplő feltételek betartását.  

A pályázóknak, a pályázat teljes időtartama alatt saját nevükre regisztrált Facebook 

fiókkal kell rendelkezniük, mellyel az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesületének 

(https://www.facebook.com/etrendegyesulet/), és az Oldalas magazinnak 

(https://www.facebook.com/oldalasemagazin/) a Facebook oldalát már „lájkolták”, 

http://www.etrendegyesulet.hu/
http://www.sefklub.hu/
https://www.facebook.com/etrendegyesulet/
https://www.facebook.com/oldalasemagazin/


 
 
 
 

azaz követni kezdték, vagy, ha ezt eddig nem tették meg, akkor vállalják, hogy a 

pályázat benyújtásáig azt megteszik.  

A Pályázók a pályázat beadásával vállalják, hogy díjátadó ünnepségen személyesen 

vesznek részt, aminek helyét és idejét az eredményhirdetéssel egy időben teszi közzé 

Szervező a weboldalán. A személyes jelenlét a díjátadó ünnepségen elkerülhetetlen, az 

minden esetben kötelező! Ellenkező esetben a díjazott lemond a nyereményéről, 

szervező azt a várólistán lévők közül a soron következő részére adja át.  

A pályázatban nem vehetnek részt annak Szervezői, alkalmazottai és azok 

hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pont).  

A pályázatban való részvétel önkéntes. A pályázatban résztvevők részvételükkel 

minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen pályázati kiírást és annak feltételeit.  

 

3) A pályázat időtartama 

A pályázat 2017. augusztus 01. 08:00 és 2017. szeptember 30. 23:59 között tart. 

 

4) A pályázat leírása 

1. A pályázat felülete az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesületének weboldala: 

(„www.etrendegyesulet.hu” és a „www.sefklub.hu”). 

2. A pályázatra jelentkezni kizárólag az Étrend Magyar Konyhafőnökök 

Egyesületének weboldalán: („www.etrendegyesulet.hu” és a „www.sefklub.hu”). 

található, és ott megadott online dokumentum kitöltésével lehetséges. 

3. A Pályázók feladata, hogy a 2017. augusztus 01-től 2017. szeptember 30-ig a 

megadott online kérdőívet kitöltsék, és a szükséges dokumentumokat e-mailben 

megküldjék.  

http://www.etrendegyesulet.hu/
http://www.sefklub.hu/
http://www.etrendegyesulet.hu/
http://www.sefklub.hu/


 
 
 
 

A Pályázók jogosultságot szerezhetnek 1 db szakácskabát, 1 db nadrág és 1 db kötény 

átvételére. A pályázati kiírást követően szakmai grémium által választjuk ki azt az 70 

nyertest, akik a nyereményben részesülnek.  

4. Az odaítélést az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesületének tagjaiból álló 

szakmai grémium és a szponzorok delegáltjai végzik, a döntés a megadott kritériumok 

figyelembe vételével történik.  

A benyújtott pályázatok alapján bírálják el, és döntenek a nyertesek kilétéről. A 

nyertesek adatai minden esetben ellenőrizhető.  

5. A pályázók a pályázatban azonos súllyal vesznek részt, függetlenül attól, hogy hány 

éves rutinnal bírnak. A pályázatban a szakmai elhivatottságot, a motivációt és a 

szakmai gondolkodást vesszük figyelembe, és jutalmazzuk.   

 

5) A pályázatban elérhető nyeremények:  

A pályázat végén 70 nyertes jogosultságot szerez 1 db szakácskabát, 1 db nadrág és 1 

db kötény átvételére. 

 

6) A nyertesek megállapítása 

A pályázati kiírás végén (2017. szeptember 30.) az a Pályázó lehet jogosult az 5. 

pontban meghatározott nyereményre, aki a pályázat időtartama alatt (2017. augusztus 

01. 08:00 óra és 2017. szeptember 30. 23:59 óra között) a meghirdetett pályázati kiírás 

minden pontjának megfelelt. 

A pályázók a pályázatban azonos súllyal vesznek részt, függetlenül attól, hogy hány 

éves rutinnal bírnak.  



 
 
 
 

Az odaítélést az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesületének tagjaiból álló szakmai 

grémium és a szponzorok delegáltjai választják ki azokat a nyerteseket, akik 

megnyerhetik az 5. pontban meghatározott nyereményeket. 

 

A pályázati eredményhirdetés időpontja: a pályázati kiírást követő 2 héten belül, de 

legkésőbb 2017. október 27.-ig.  

 

A pályázók elfogadják, hogy a nyertesek meghatározására az Étrend Magyar 

Konyhafőnökök Egyesülete, mint Szervező és az általa delegált ítészek jogosultak, a 

döntés ellen fellebbezésnek, jogorvoslatnak helye nincs. 

A részvételhez szükséges feltételek és a végeredmény megállapítása az adott pályázat 

lezárultát követően történik. 

A nyertesek megállapításánál a Szervező 70 nyertest és 35 várólistást választ ki. 

Amennyiben a nyertessel nem sikerül kapcsolatba lépnie a szervezőnek, vagy a nyertes 

kizárásra kerül a pályázatból, a Szervező a várólistán lévők sorrendjében következő 

nyertest hirdeti meg a pályázat nyertesének. 

 

 

7) A nyertes értesítése 

A nyertesek megállapítását követően, de legkésőbb 2017. november 15. 16 óráig, a 

Szervező az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesületének weboldalán: 

(„www.etrendegyesulet.hu” és a „www.sefklub.hu”) teszi közzé a nyertesek vagy 

várólistások nevét, melyhez a pályázatban résztvevők a jelen pályázati kiírásban 

rögzített szabályzat elfogadásával hozzájárulnak.  

http://www.etrendegyesulet.hu/
http://www.sefklub.hu/


 
 
 
 

A nyertesnek az e-mail-es értesítést követően 10 napon belül jelentkeznie kell a 

Szervezőnél privát válaszüzenetben, ellenkező esetben a nyereménytől elesik. A 

kisorsolt nyertestől minden esetben üzenetet várunk, a nyertes nevének közzétételétől 

számított 10 napon belül. A privát üzenetnek tartalmaznia kell a nyertes nevét, 

telefonszámát, e-mail címét, és a nyeremény díjátadó ünnepségen való részvételi 

szándékának megerősítését, ahol majd a nyertes át tudja venni a nyereményét. A 

díjátadó ünnepségen a személyes jelenlét elkerülhetetlen, az minden esetben kötelező! 

Ellenkező esetben a díjazott lemond a nyereményéről, szervező azt a várólistán lévők 

közül a soron következő részére adja át.  

A várólistán lévőket legkésőbb a díjátadó ünnepséget megelőző 10. napon belül 

értesítjük elektronikus úton, és a Szervező az Étrend Magyar Konyhafőnökök 

Egyesületének weboldalán: („www.etrendegyesulet.hu” és a „www.sefklub.hu”) t).  

Az eredeti nyertes amennyiben bármilyen okból, de a nyeremény jogosultságát 

elvesztette, a Szervezőnél további reklamációra nem jogosult. 

A pályázatban elnyert nyereményt a szervező díjátadó ünnepségen adja át a 

nyerteseknek, melyre a nyertesek kihirdetését követően 90 napon belül kerül sor.  

A Szervező nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a tárgynyeremény 

átadásakor vagy azután keletkeztek, függetlenül attól, hogy a tárgynyereményt a 

nyertes használatba vette vagy sem. 

 

8) A Pályázatban történő részvétel visszavonása a pályázók által  

Pályázó a pályázatra való jelentkezés időtartama alatt visszavonhatja jelentkezését az 

sefklubpalyazat(kukac)gmail(pont)com e-mail címre küldött leiratkozásával. Ebben az 

esetben szervező visszaigazoló e-mailben jelzi annak sikerességét, így a Pályázó a 

sorsoláson már nem vesz részt. 

http://www.etrendegyesulet.hu/
http://www.sefklub.hu/


 
 
 
 

9) A pályázatból történő kizárás kritériumai  

A Pályázók közül indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, 

amelyekre igaz az alább meghatározott feltétek bármelyike: 

1. a pályázati kiírásban foglaltakat megszegik, vagy nem felelnek annak meg. 

 

Kizárásra kerülnek továbbá azok, akiknek a hozzászólásai a Szervező, valamint 

együttműködői, szponzorai Facebook oldalainak üzenőfalán elhelyezett posztjaira az 

alábbiak igazak: 

1. politikai színezetű,  

2. rasszista, illetve vallási, faji, vagy bármely más módon diszkriminatív,  

3. bármely népcsoportban félelmet kelt, identitásában megsért, vagy erre buzdít,  

4. pornográf elemeket tartalmaz,  

5. indokolatlanul trágár,  

6. szabálysértést vagy bűncselekményt tartalmaz, illetve arra buzdít,  

7. sérti a szerzői és/vagy szomszédos jogokat,  

8. amelyek bármilyen fórumon (offline vagy online) sértik a Szervező jó hírnevét, 

üzleti érdekeit, vagy bármely pályázó emberi méltóságát sértő megjegyzést 

tesznek. 

A pályázatból történő kizárás az „Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete” oldalról 

történő kitiltást vonhatja maga után. 

 

 

 

 



 
 
 
 

10) Kommunikáció az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete”  Facebook 

oldal üzenőfalán. 

A Pályázók a pályázatban való részvétellel elfogadják a pártatlan és moderált 

kommunikáció alapelveit. A pályázatban, a Szervezőre vonatkozó negatív 

kommunikációt nem kívánunk folytatni, illetve megjeleníteni, ezek a tartalmak az 

törlésre kerülnek. A bejegyzés (poszt vagy hozzászólás) törlésének tényéről az adott 

tartalom szerzőjét nem értesítjük. A pályázattal kapcsolatos kérdéseket és kifogásokat 

a szervezőnek kérjük e-mail üzenetben megküldeni.    

 

11) A pályázati nyeremények adózása 

A pályázati nyeremények utáni esetleges adó és járulékterheket a Szervező viseli, és 

fizeti meg, a nyertesek által megadásra kerülő személyi adatok alapján.  

Minden egyéb felmerülő költséget – mint például a díj átvételével kapcsolatos utazási 

költségeket, a Nyeremény tárgyát képező utazással összefüggő, de a Nyeremény részét 

nem képező költségeket – Pályázó köteles viselni. 

A nyeremények készpénzre nem válthatók. 

 

12) Adatkezelés, adatvédelem 

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-124340/2017. A pályázat során személyes 

adatokat csak a pályázattal kapcsolatban gyűjtünk, amivel pályázó a pályázat 

benyújtásával elfogad, ahhoz hozzájárul. Az adatok minden esetben adatbázisba 

kerülnek, azokat csak a pályázattal kapcsolatban használjuk fel, harmadik félnek azt át 

nem adjuk! Illetve további felhasználásra nem kerülnek, kizárólag jelen pályázat 

megvalósítása céljából kezeli őket a szervező. 

 



 
 
 
 

A nyertesek tudomásul veszik, hogy a pályázatra történő jelentkezés során megadott 

személyes adataik megadása önkéntes. Ezeket az adatokat a Szervező csupán a 

nyeremények odaítélése, a pályázó beazonosítása céljából használja fel. Pályázó a 

pályázat elfogadásával belegyezik, hogy a pályázat benyújtásával az ingyenes Oldalas 

magazin hírlevelére is feliratkozott, ahhoz hozzájárul, azonban az adatai ezen kívül 

más marketing célú felhasználásra nem kerülnek.  

Ezen személyes adatok pontatlan megadásából eredő következményekért a Szervezőt 

felelősség nem terheli. 

A Pályázó a pályázati kiírásban foglaltakat magára kötelezőnek tekinti, és a pályázat 

beadásával hozzájárul, hogy a szervező a nyertesek nevét közzéteszi az Étrend Magyar 

Konyhafőnökök Egyesületének és az Oldalas magazinnak web- és Facebook oldalán. 

Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további 

vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az érintett a hozzájárulást az 

adatkezelés tekintetében a pályázatban való részvétellel, illetve a személyes adatok 

önkéntes megadásával adja meg.  

Az a Pályázó, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai 

törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő e -mail 

címen: sefklubpalyazat(kukac)gmail(pont)com. A Pályázó ugyanezen e-mail címen 

kérheti adatai helyesbítését is. 

 

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Pályázó tudomásul veszi, hogy  

- amennyiben nem adja meg a pályázat lebonyolításához szükséges, a jelen Pályázati 

kiírás 7. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény 

átadását megelőzően, az a pályázatból való kizárásához vezet; valamint 



 
 
 
 

- amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Pályázó 

által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget 

tenni.  

Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. Szervező által személyes adatokat kizárólag 

a nyeremény szolgáltatásához, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, átadásának 

idejéig használja fel. A Szervező a Pályázó személyes adatait nem adja ki további 

harmadik személyeknek a Pályázó előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló 

hozzájárulása nélkül. 

 

13) Felelősség kizárás, vis major 

A Pályázatot befolyásoló, és a lebonyolítását esetlegesen akadályozó esetek annak 

időtartama során vis major-nak minősülnek, melyekre a Szervezőnek nincsen ráhatása. 

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a 

pályázatban való részvétel során, a pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás 

működéséből, a pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó 

költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a 

pályázat időtartama alatt a pályázat, illetve a pályázatot tartalmazó weboldal technikai 

okokból időszakosan nem érhető el. 

A Pályázó által megadott adatok hiányosságáért, valamint az ebből adódó értesítési, 

és/vagy késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk 

tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk vise lik. Az 

adatok helytállóságát a pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a 

Szervezőnek, nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden 

ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Pályázókat terheli. Hiányos, 

vagy rosszul megadott adatok esetén adott Pályázó kizárja magát a nyeremény átadása 

alól, amennyiben az adatok hiányossága, valótlansága a kiválasztást követően derül ki.  



 
 
 
 

14) Egyéb 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett 

promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban 

csalást/hamisítást követ el. 

A Szervező a Ptk. általános szabályai szerint vállal felelősséget a nyereményre. 

A Pályázó a pályázatban történő részvétellel automatikusan elfogadja a pályázati kiírás 

minden elemét, azaz jelen Szabályzatot.  

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen pályázati kiírás bármikori módosítására, 

illetve kiegészítésére. 

Az adatok, melyeket a pályázó megad az a Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a 

jelen Pályázati kiírásban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.  

A promóció során szolgáltatott információk közzététele a Szervező által történik.  

A Szervező a pályázat lezárulása után 90 napon túl semmilyen, a pályázattal 

kapcsolatos reklamációt nem fogad el. 

 

Budapest, 2017. augusztus 12. 

 

  Asztalos István 

         Étrend Magyar  

Konyhafőnökök Egyesület, 

                 Elnök 

                     sk. 

 


